
Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/anders-dubai
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
26 augusti 2022. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Köpenhamn - Dubai t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i delat dubbelrum på Media   
 Rotana***** 
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfee, 2 x Dubai Hills, 1xArabian  
 Ranches,  1 x Montgomerie och 
 1 x Els Club
•  Del i golfbil

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:      3.995:- 
Golfbagsförsäkring:  195:-
Avbeställningsskydd*

* För resor som kostar mer än 25 000 kr per person 
erbjuder inte Golf Plaisir något eget avbeställningsskydd.

Pris per person     

 25.495:- 

Arabian Ranches drivs av Troon och är en ökenbana med ”Arizona” 
karaktär. Från backtee är den hela 7658 yards och den är en av de äldsta
i Dubai och det är en kul utmaning med dom många wasteareas och 
ökenbuskar som omger fairways.  Banan har genomgått en renovering och 
dess greener är bland de bättre i Dubai nu. 

The Address Montgomerie GC  är också en Troon anläggning som Colin 
Montgomerie har skapat. Banan är förhållandevis generös från tee med 
stora landningsområden. Ett av signaturhålen är hål nr 4, som slingrar sig 
fram som en orm, därav namnet ”Snake”.
Dubai Hills har blivit en av Dubais mest ikoniska golfbanor på väldigt kort 
tid. Den är skapad i öknen och är designad för alla nivåer av golfare med 
stora fairways som erbjuder en mängd olika strategiska spelalternativ. 
Els Club skapades av Ernie Els och den utsågs till ”bästa nya internationella 
bana” av den amerikanska tidskriften Links. Oavsett om du spelar för 
första gången eller är en stammis på The Els Club, erbjuder denna bana 
alltid en golfupplevelse.

Rotana Media ligger vid Jumeriah och det är endast 6 minuter till Mall 
of The Emirates och 10 minuter till Dubai Marina med taxi. Hotellet har 
537 rum och den naturliga mötesplatsen på hotellet är den engelska puben 
”Nelson”. Hotellet ligger inte vid stranden men det finns en shuttlebuss 
som går vid fasta tider till stranden. 

Följ med Hylliekrokens Golf Academy till Dubai!
Media Rotana | 21 - 28 november, 2022

Förenade Arabemiraten
Välkommen till Rotana Media, 
Hotellet ligger bra placerat i Barsha 
Heights området vid Jumeirah med 
kort transfer till alla banor i Dubai-
området .


